
Potilaan suostumus gastroskopian tekemiseen 
 
Hyvä potilas! 
 
Terveydentilasi täsmällisempää tutkimista varten pyydämme suostumustasi gastroskopian suorittamiseksi. 

Yleistietoa 
Gastroskopia on ruoansulatuskanavan yläosan tutkimus, jonka aikana lääkäri saa kuvan ruokatorven, 
mahalaukun ja pohjukaissuolen tilasta. Gastroskopian aikana viedään suun kautta mahalaukkuun elastinen 
instrumentti, gastroskooppi. Tutkimus kestää noin 10 minuuttia − se voi pidentyä, mikäli samalla otetaan myös 
biopsia tai tehdään hoitotoimenpiteitä. 

Tutkimuksen avulla voidaan 

 selvittää oireiden syitä (ylävatsakipu, pahoinvointi, oksentaminen, nielemishäiriöt)  

 löytää sairausperäisiä muutoksia ruokatorvessa, mahalaukussa tai pohjukaissuolessa (verenvuoto, haava, 
kasvaimet) 

 ottaa koepaloja (biopsia) diagnoosin täsmentämiseksi. 

Tutkimukseen valmistautuminen 

 Ennen tutkimusta ei saa syödä tai juoda 12 tuntiin. 

 Ota silmälasit ja hammasproteesit pois ennen tutkimusta. 

 Kerro ennen tutkimusta lääkärille, mikäli käytät verta ohentavia lääkkeitä. 

 Paikalle suositellaan tultavaksi saattajan kanssa, joka huolehtii turvallisesta kotiinpääsystä tutkimuksen 
jälkeen. 

Tutkimuksen suorittaminen 

 Sinulle voidaan tarjota paikallispuudutusta, eli kipulääkettä, joka puuduttaa suun ja kurkun. Ennen sitä 
tarkistetaan mahdolliset allergiat.  

 Tutkimuksen aikana makaat kylkiasennossa. Koeta levätä mahdollisimman rauhallisesti ja rentoutua. 

 Endoskoopin suojaksi asennetaan hampaiden ja ikenien väliin muovinen suukappale.  

 Tutkimus ei ole kipeä, mutta on epämiellyttävä sen aiheuttaman oksennus- ja yskärefleksin vuoksi. 

 Suuhun kertyvää sylkeä ei saisi yrittää niellä, vaan antaa sen valua ulos. 

 Endoskopian avulla johdetaan mahalaukkuun ilmaa, jotta se venyisi ja limakalvo olisi paremmin 
nähtävillä lääkärille. Ilma vatsassa tekee täyden vatsan tunteen. Tutkimuksen jälkeen saattaa sisään 
johdettu ilma poistua suun kautta. 

Tutkimuksen jälkeen 

 Paikallispuudutuksen jälkeen ei saa syödä tai juoda noin 30 minuuttiin.  

 Biopsian ottamisen jälkeen on vältettävä syömistä tai juomista verenvuodon vaaran vuoksi. 

 Mikäli toimenpiteen aikana on annettu rauhoittavia lääkkeitä, ei samana päivänä saa ajaa autolla, koska 
lääkeaine vähentää reaktionopeutta. 

Komplikaatiot 

 Gastroskopiasta aiheutuu harvoin komplikaatioita. Koepalojen ottamisen jälkeen saattaa esiintyä 
verenvuotoa.  

 Saattaa myös esiintyä ruokatorven tai mahalaukun seinän perforaatiota, eli puhkeamia. Tätä esiintyy 
harvoin, mutta se vaatii kirurgista hoitoa. 

 Jos sinulla esiintyy tutkimuksen jälkeen kuumetta, kovaa vatsakipua tai verenvuotoa, käänny välittömästi 
hoitavan lääkärin tai ensiapuklinikan puoleen. 

 
Täten vakuutan, että olen lukenut tämän asiakirjan ja ymmärtänyt sen sisällön täydellisesti. Olen tietoinen 
tutkimuksen perusolemuksesta ja mahdollisista vaaroista.  

Olen ennen suostumukseni antamista saanut minua tyydyttävän vastauksen kaikkiin kysymyksiini tähän 
toimenpiteeseen ja siihen liittyviin vaaroihin ja komplikaatioihin liittyen.  
 
Mikäli et pääse tulemaan tutkimukseen sovittuna aikana, ilmoita siitä mahdollisimman pian lääkärillesi.  
 
_______________________________________            __________________________________  
(Potilaan tai hänen edustajansa nimi ja allekirjoitus)   (Päivämäärä, kellonaika) 


